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Ref. CEMOW 

Den 5. august 2022 

  

 

Svendborg Kommune 

Natur og Teknik 

Ramsherred 5 

5762 Svendborg 

Att. Berit Mogensen  

 

AFGØRELSE 
om ændring af foranstaltning fastlagt i indsatsprogrammet 
 

Miljøstyrelsen har truffet afgørelse efter § 5, stk. 4, i bekendtgørelse om 

indsatsprogrammer1.    

 

Miljøstyrelsen har truffet afgørelse om, at Svendborg Kommune kan gennemføre 

foranstaltningen ”etablering af træer” og ”udskiftning af bundmateriale” som et 

supplement til de fastlagte foranstaltninger ”udlægning af groft materiale” og 

”fjernelse af fysiske spærringer” i Tange Å, o10358.  

 

Miljøstyrelsens afgørelse er endelig og kan ikke påklages til anden administrativ 

myndighed, jf. § 11 i bekendtgørelse om indsatsprogrammer1. 

Sagens oplysninger  

Svendborg Kommune har ved e-mail d. 4. juli 2022 rettet henvendelse til 

Miljøstyrelsen om tilføjelse af foranstaltningerne ”etablering af træer” og 

”udskiftning af bundmateriale” i Tange Å, o10358.  

Svendborg Kommune oplyser, at ”etablering af træer” på lysåbne strækninger vil få 

en betydning for opvæksten af vandplanter på strækningen, hvilket vil øge 

vandføringen og skabe større variation i vandløbet. Svendborg kommune oplyser 

ydermere, at ”udskiftning af bundmateriale” vil afvikle et fald samt fjernelse af et 

bygværk, hvilket vil skabe bedre passage for vandrende fisk. Der vil foretages en 

tilsvarende opfyldning af andet materiale som grus og sten, hvilket vil forbedre de 

fysiske forhold samt skabe habitatmuligheder. Det er kommunens vurdering, at 

tilføjelsen af ”etablering af træer” og ”udskiftning af bundmateriale” sammen med 

de fastlagte foranstaltninger ”udlægning af groft materiale” og ”fjernelse af fysiske 

spærringer” vurderes som afgørende for at forbedre miljøtilstanden og derved 

opnå målopfyldelse fremadrettet i vandområde o10358. 

 

Ifølge høringen af vandområdeplan 2021-2027 er den nuværende samlede 

økologiske tilstand ringe.  

                                                             
1 Bekendtgørelse nr. 449 af 11. april 2019 om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter. 
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Hertil fremgår det af bekendtgørelse om miljømål2, at god økologisk tilstand skal 

tilvejebringes senest 22. december 2021. 

Miljøstyrelsens vurdering og afgørelse  
Efter § 5, stk. 4 i bekendtgørelse om indsatsprogrammer1 kan Miljøstyrelsen på 

anmodning fra en kommunalbestyrelse træffe afgørelse om, at kommunen kan 

gennemføre andre foranstaltninger end dem, der er fastlagt i bilag 1-4, hvis 

behovet for foranstaltninger vurderes at være anderledes end forudsat ved 

fastlæggelsen af foranstaltningerne. 

 

Miljøstyrelsen vurderer på baggrund af oplysningerne fra Svendborg Kommune, at 

behovet for foranstaltningerne ”udlægning af groft materiale” og ”fjernelse af 

fysiske spærringer” ikke er, som det var forudsat ved fastlæggelsen af 

foranstaltningerne. Særligt oplysningerne om, at ”etablering af træer” vil minimere 

grødeskæring, men skabe et varierende plantesamfund i vandløbet og ”udskiftning 

af bundmateriale” vil give bedre passageforhold til gavn for eksempelvis ørreder og 

skjul for fisk og smådyr, vægter i Miljøstyrelsens vurdering. 

 

Miljøstyrelsen vurderer, ud fra kommunens oplysninger, at et projekt hvor 

foranstaltningerne ”etablering af træer” og ”udskiftning af bundmateriale” er 

tilføjet kan gennemføres inden for vandområdets oprindelige økonomiske ramme. 

Miljøstyrelsen vurderer desuden, at den nye indsats vil bidrage til målopfyldelse i 

vandområdet. 

 

Miljøstyrelsen træffer på den baggrund afgørelse om, at Svendborg Kommune kan 

tilføje foranstaltningerne ”etablering af træer” og ”udskiftning af bundmateriale” 

til de i fastlagte foranstaltninger ”udlægning af groft materiale” og ”fjernelse af 

fysiske spærringer” i vandområde o10358.  

 

Denne afgørelse vil blive offentliggjort på Miljøstyrelsens hjemmeside.  

 

Miljøministeren foretager ved lejlighed de fornødne korrektioner af 

bekendtgørelse om miljømål2 samt af indsatsprogrammet1, som afgørelsen giver 

anledning til, jf. § 5, stk. 5, i bekendtgørelse om indsatsprogrammer1. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

Cecilie Møller Wagner 

Hav- & Vandmiljø 

+45 20 13 88 24  

cemow@mst.dk 

 

                                                             
2 Bekendtgørelse nr. 448 af 11. april 2019 om miljømål for overfladevandområder og 
grundvandsforekomster.   


